8. ZWALUWNIEUWS • SCHOOLJAAR 2021-2022 • 02-12-2021
website: www.dezwaluw.nl
mail: kids@dezwaluw.nl
telefoon: 0297-582612
_________________________________________________________________________
In dit Zwaluwnieuws leest u over:
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Mondkapjes
Zelftesten
Ziekenboeg
Sinterklaas
Reminder: fruit en zuivel

Mondkapjes
Het was wat onwennig maandagochtend: met een mondkapje op naar school. Niet voor alle
kids, maar voor de kinderen van groep 6 t/m 8. Het mondkapje mocht in de klas natuurlijk af,
alleen op de gangen, in de aula en in de ruimtes waar andere kinderen ook gebruik van
maken was het mondkapje verplicht gesteld door het kabinet. Juf Desiree ontving haar
groep met een mondkapje op waarop stond: “I love groep 7/8!” en had als startactiviteit
mondkapjes versieren.
In de groepen is natuurlijk over de maatregelen gepraat. Het is mooi om te zien dat kinderen
met elkaar kunnen praten over vragen die zij hebben, zoals: “Waarom moeten we wel
mondkapjes op de gang en niet in de klas? Daar zitten we toch veel dichter bij elkaar?”
Sommige vragen waren hilarisch: “Als je op de wc zit, mag dan wel je mondkapje af?”
(Antwoord: “Nou, soms is het dan wel juist verstandig om je kapje op te houden!”)
De conclusie was: we snappen misschien niet alle maatregelen, maar we willen echt niet dat
de school weer dicht moet, dus we houden ons eraan. En toen over tot de orde van de dag.
Overigens is de verplichting voor de kinderen van groep 6 t/m 8 om een mondkapje te
dragen op de gang teruggedraaid door het kabinet en veranderd in een dringend advies.
Voor het onderwijspersoneel blijft het wel verplicht, en reken maar dat de kinderen ons
daaraan houden! Als school nemen wij dat dringende advies over, maar wanneer u het
- om welke reden dan ook - bezwaarlijk vindt dat uw kind een mondkapje op de gang
draagt, mag het ook achterwege gelaten worden.
Zelftesten
Onderwijspersoneel en leerlingen van groep 6, 7 en 8 wordt dringend geadviseerd om zich
twee keer per week preventief te testen met behulp van de door de overheid verstrekte
zelftesten. Deze testen zijn gratis en worden (waarschijnlijk) in de loop van volgende week
aan alle scholen in Nederland geleverd. Het advies geldt voor iedereen, gevaccineerd en
ongevaccineerd. De zelftesten worden niet op school, maar thuis afgenomen. Wanneer de

test positief is, wordt u gevraagd om ook een PCR test bij de GGD te doen en tot die tijd
thuis de uitslag af te wachten. Het is dus niet verplicht om twee keer per week de zelftest te
doen. Zodra de testen er zijn, geven wij ze mee aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8,
behalve als u daar geen prijs op stelt. Laat u dat dan even weten via kids@dezwaluw.nl of
via een mail aan de leerkracht.
Ziekenboeg
Naast corona kun je ook nog gewoon ergens anders ziek van zijn.. Dat geldt voor juf
Linda , onze onderwijsassistent in groep 3/4. De ouders en kinderen van de groep
waren al op de hoogte gesteld dat juf Linda een operatie moest ondergaan en daarom
voorlopig niet op school kon komen. Corona kon ze er niet bij gebruiken! Linda is
gelukkig inmiddels geopereerd en weer thuis. Daar kan ze rustig bijkomen en
herstellen. We wensen haar van harte beterschap!
Morgen vieren wij Sinterklaas!
Ondanks alles komt de Sint morgen gewoon De Zwaluw bezoeken en … er komt zelfs nog
iemand met hem mee: Sien, de moeder van Sinterklaas! De kinderen van de onderbouw
hebben vast heel wat vragen aan haar!
Vanaf groep 5 wordt het een surprisefeest. Ieder jaar ben ik onder de indruk van de
prachtige surprises die er gemaakt worden! Ik kan me voorstellen dat u heel graag een kijkje
zou willen nemen, maar helaas, dat kan niet... De kids moeten zelf hun surprise
binnenbrengen.
Reminders
Zuivel, fruit & groente
Nog een keer in de herhaling: fruit, groente en melk worden uitgedeeld op woensdag
donderdag en vrijdag. Soms is er over en dan gaan we dat niet weggooien natuurlijk en
krijgen de kinderen die dat willen ook op maandag of dinsdag extra fruit of melk. Maar in
principe is het de bedoeling dat u op maandag en dinsdag zelf zorgt voor fruit en drinken!
Ik wens u een gezellig sinterklaasweekend en blijf gezond allemaal!
Ingrid Poelstra

